
PROTOKÓŁ nr 46/2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej z dnia 09.05.2022 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Danuta Zadworna
2. Zofia Kokot
3. Robert Zlmnowoda
4. Józef Pilarski

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otvyorzyła p. Danuta Zadworna - 
przewodnicząca Komisji. Powitała zebranych i przedstawiła petycje do omówienia 
i zaopiniowania.

Pierwsza petycja dot. drogi asfaltowej przy ul. Powstańców Śl. w Praszce. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji w Praszce uchwaliła Jednogłośnie petycję za zasadną. Inwestycja 

tej ulicy będzie zgłoszona w 2022 r. do przetargu. Uchwała i uzasadnienie w załączniku 
protokołu.

Druga petycja dotyczy budowy nawierzchni ul. Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Praszce uchwaliła jednogłośnie petycję za zasadną. 
Termin realizacji określi Rada Miejska w ramach możliwości finansowych. Dział drogowy 
zostanie zmobilizowany do zwrócenia szczególnej uwagi na w/w ulicę w okresie zimowym. 
Uchwala i uzasadnienie w załączniku protokołu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolant Komisji odnicząca KomisjiP



UCHWAŁA NR 5/2022
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie opinii odnośnie petycji dotyczącej drogi asfaltowej przy ulicy Powstańców Śląskich 
w Praszce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022  r., poz. 559 tj. z późn.zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U.
2018 r. poz. 870 t.j.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną petycją

dotyczącą  wykonania  drogi  asfaltowej  przy  ulicy  Powstańców Śląskich  w Praszce,  pismo
datowane na 15.03.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Praszce) Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Petycję  dotyczącą  wykonania drogi asfaltowej przy ulicy Powstańców Śl. w Praszce,
opiniuje uznać za zasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr 5/2022
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Praszce
z dnia 9 maja 2022  r.

Uzasadnienie 

W  dniu  15.03.2022  r.  wpłynęła  do  Urzędu  Miejskiego  w  Praszce  petycja dotycząca
wykonania drogi asfaltowej przy ulicy Powstańców Śląskich w Praszce. 

Komisja stwierdziła,  iż petycja jest zasadna. Inwestycja na w/w ulicy będzie zgłoszona do
przetargu w obecnym roku kalendarzowym. 

Po  analizie  wszystkich  okoliczności  sprawy,  w  głosowaniu  jawnym,  jednomyślnie,
postanowiono podjąć niniejszą uchwałę.



UCHWAŁA NR 6/2022
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie opinii odnośnie petycji dotyczącej budowy nawierzchni ulicy Kolorowej przy
działkach od nr 1 do 7 w Praszce

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.  Dz.U.  z 2022 r.,  poz. 559  tj.  ze  zm.)  oraz  art. 9 ust. 2 ustawy  z dnia  11.07.2014 r.
o petycjach  (Dz.U.  2018 r.  poz. 870 tj.  ze  zm.)  po  przeprowadzeniu  postępowania
wyjaśniającego  w związku  ze  złożoną  petycją  dotyczącą  budowy  nawierzchni  ulicy
Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce, pismo datowane na 20.04.2022 r.(data
wpływu  do  Urzędu  Miejskiego  w  Praszce),  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady
Miejskiej w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Petycję dotyczącą budowy nawierzchni ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 
w Praszce opiniuje uznać za zasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Załącznik do uchwały Nr 6/2022
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Praszce
z dnia 9 maja 2022  r.

Uzasadnienie 

W dniu 20.04.2022 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce  petycja dotycząca
budowy nawierzchni ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce.

Komisja stwierdziła, iż w/w ulica od działek nr 1 do 7 wymaga budowy nawierzchni, a
prośba mieszkańców jest zasadna, jednak jej realizację uzależnia od możliwości finansowych
budżetu Gminy Praszka.

Po analizie  wszystkich  okoliczności  sprawy,  w głosowaniu jawnym,  jednomyślnie,
postanowiono podjąć niniejszą uchwałę.


